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NEW YORK Een derde van de
medewerkers van de Verenigde
Naties heeft de afgelopen twee
jaar melding gedaan van seksueel
wangedrag op de werkvloer.

Dat blijkt uit de deze week ge-
presenteerde resultaten van een
wereldwijd onderzoek waaraan
ruim 30.000 medewerkers mee-
deden via een schriftelijke en-
quête. ,,Onze indruk is dat de
claims van seksueel wangedrag
van de laatste jaren maar het topje
van de ijsberg aangeven’’, aldus de

Finse VN-ambassadeur Kai Sauer
in een reactie. 

Vrouwen tussen de 35 en 44 lo-
pen de grootste kans seksueel te
worden belaagd op hun werk. Een
op de vier VN-mensen tegen wie
een klacht is ingediend, is een
stafmedewerker, een op de tien
een hoge ambtenaar.  Het zijn
pijnlijke constateringen voor een
organisatie die nota bene als be-
langrijkste opdracht heeft wereld-
wijd mensenrechten te bescher-
men.

VN zit met #Metoo in maag 

Kabinet houdt
geloof in proef
‘staatswiet’
Ondanks bakken kritiek houdt

het kabinet geloof in het expe-

riment waarin de overheid toe-

zicht gaat houden op het kwe-

ken en verkopen van wiet.

Tobias den Hartog

Den Haag

Burgemeesters, deskundigen en
een deel van de Tweede Kamer
vrezen dat de wietproef  ‘ge-
doemd is te mislukken’ omdat
met tien deelnemende gemeen-
ten het een ‘onvoldoende repre-
sentatief onderzoek’ gaat worden.

Toch houdt minister Ferd Grap-
perhaus (Justitie) vol dat het aan-
tal ‘groot genoeg is om te slagen’.
Nederland telt ongeveer 573 cof-
feeshops in 103 gemeenten. De
minister wijst erop dat de proef
‘op gespannen voet staat’ met in-
ternationaal recht en daarom niet
groter zou kunnen.

Toch vermoedt de oppositie dat
er sprake is van een politieke truc.
Het kabinet kwam met het expe-
riment na lang soebatten in de
formatie tussen D66 en CDA. Die

eerste partij is voor regulering, de
ander tegen. Met een lange, fa-
lende proef, die over twee jaar
start, zou het plan op de lange
baan worden geschoven. Teke-
nend: het CDA noemde coffee-
shophouders gisteren ‘misdadi-
gers’.  SP’er Michiel van Nispen
vreest daarom dat het kabinet
‘niet écht wil dat de proef slaagt’.
Hij wijst er ook op dat de commis-
sie die de spelregels onderzocht,
vindt dat het aantal deelnemende
gemeenten te klein is.

De Vereniging Nederlandse Ge-
meenten vindt dat ook. Veel ge-
meenten, zoals Rotterdam en
Amsterdam, doen niet mee van-
wege de spelregels. Zo is hasj ver-
boden, geldt een maximum van 25
soorten en moeten  alle shops in
een gemeente meedoen. De
grensgemeenten hebben er bo-
vendien moeite mee dat coffee-
shops niet meer aan Belgen of
Duitsers mogen verkopen. Die
zoeken hun heil dan bij illegale
verkopers, iets waar staatswiet
juist een eind aan zou moeten
maken.

Nederlander krijgt drie maanden voorwaardelijk voor dodelijke botsing

Student schuldig aan skiongeval 
Een 20-jarige Nederlandse stu-

dent is schuldig aan de dood van

een 52-jarige Oostenrijkse

vrouw. Hij kwam vorig jaar met

haar in botsing op een skipiste

in Saalbach.

Ton Voermans

Rotterdam/Zell am See

De rechtbank in Zell am See heeft
de Nederlander gisteren veroor-
deeld tot drie maanden voorwaar-
delijke celstraf met een proeftijd
van drie jaar voor dood door
schuld. Het ongeluk had 9 februari
2018 plaats. Volgens de rechter is
bewezen dat de snowboarder de
Oostenrijkse skiester van achter
heeft geraakt. Dat zou, volgens een
sportwetenschapper die onderzoek
deed, met name blijken uit de be-
schadiging op de skischoen van
slachtoffer Susanne Buchrucker.

,,Hij zou de snellere skiër zijn ge-
weest. Maar er is volgens ons geen
bewijs dat-ie roekeloos aan het
boarden was’’, zegt zijn advocaat
Stephan Wijnkamp. ,,Niemand
heeft het ongeluk gezien. Er is ei-
genlijk maar geraden wat zich in de
laatste drie seconden heeft afge-
speeld.’’

Volgens de ‘verkeersregels’ op de

piste moet de snellere skiër altijd
uitwijken voor de langzamere skiër
onder hem en moet hij te allen tijde
rekening houden met onverwachte
manoeuvres van skiërs die hij in-
haalt.

De Nederlander stelt dat hij op de
piste in Saalbach een bocht naar
links maakte en dat toen de vrouw
vanuit het niets op hem knalde. Zij

zou dwars over de piste zijn geskied
om aan de andere zijde bij haar man
te komen. Haar man verklaarde dat
zijn vrouw altijd heel voorzichtig
op de piste was. 

De Nederlander is een ervaren
snowboarder en het ongeval ge-
beurde op een gemakkelijke,
blauwe piste. De vrouw werd met
een reddingshelikopter naar het
ziekenhuis gebracht, waar ze een
halfuur later aan de gevolgen van
een gescheurde lever overleed.

Reconstructie
Daags na het ongeval werd de
snowboarder verhoord en vond er
een reconstructie plaats. Hij had
toen nog geen advocaat. Volgens
Wijnkamp speelde hem dat nu par-
ten en was het anders gelopen als
hij er vanaf het begin bij was ge-
weest. ,,Ik heb de deskundige ge-
vraagd te schetsen wat er de laatste

35 meter voor de botsing gebeurde.
Dat kon hij niet exact vertellen,
maar hij wilde niet op zijn eerdere
conclusie terugkomen.’’

De Nederlandse student werd
ook veroordeeld tot het betalen van
1000 en 2000 euro schadevergoe-
ding aan de zoon en echtgenoot van
het slachtoffer. ,,Er volgt nu een ci-
viele procedure tegen mijn cliënt.
Het vonnis van de strafzaak is daar-
voor de grondslag. Dan kan hij ver-
oordeeld worden tot het betalen
van twee keer 70.000 euro.’’ Vol-
gens zijn advocaat is de Nederlan-
der zeer aangeslagen door de ver-
oordeling.

Volgens de Nederlander was de
botsing een noodlottig ongeluk en
valt hem niets te verwijten.  ,,We
hebben overleg over hoger beroep.
Dat kan hier in Oostenrijk nooit lei-
den tot een hogere straf, dus ik
denk dat we dat wel doen.’’
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